
Η εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ-ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ιδρύθηκε το 1997 και αποτελεί 
συνέχεια της ατομικής επιχείρησης που ιδρύθηκε το 1980. Είναι μία 100% ελληνική οικογενειακή εταιρεία και έχει 
την έδρα της στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, η εταιρεία ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ είναι από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον 
κτηνιατρικό χώρο της Ελλάδος με ολοκαίνουργιους ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου 
χωρητικότητας 3.500m2 και εξυπηρετεί επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα. Διακινεί ένα πολύ μεγάλο εύρος 
κτηνιατρικών προϊόντων (> 5.000 κωδικοί) για τα κατοικίδια και τα παραγωγικά ζώα και ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα τόσο για τις ανάγκες εφαρμογής προγραμμάτων του δημόσιου τομέα όσο και του ιδιωτικού.

Προϊόντα ζώων συντροφιάς:
  Κτηνιατρικά φάρμακα
  Εμβόλια
  Χειρουργικά Ράμματα - Κασετίνες
  Αναλώσιμα 
  Μicrochips ηλεκτρονικής ταυτοποίησης - pet scanners
  Εξοπλισμός ιατρείων & κλινικών
  Είδη Pet: σκυλοτροφές - γατοτροφές

Προϊόντα παραγωγικών ζώων:
     Εξειδικευμένα προϊόντα σήμανσης:
     Eνώτια: ηλεκτρονικά - συμβατικά - αντικατάστασης, βώλοι, readers
     Φάρμακα - Εμβόλια
     Χειρουργικά Ράμματα - Κασετίνες
     Αναλώσιμα 
     Διατροφικά: Σκόνη Γάλακτος, Διττανθρακική Σόδα, Φυτικό Λίπος, MCP 
     Βιταμίνες, Ιχνοστοιχεία, Πλάκες Λείξεως, Προσθετικά Ζωοτροφών, Α’ Υλες     
     Εργαλεία - Εξοπλισμός
     Ζωοτεχνικά είδη
     

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα:
   1) Αποστειρωμένες Σύριγγες μ.χρ. 3 μερών
        σε όλα τα μεγέθη
   2) Αποστειρωμένες βελόνες μ.χρ.
   3) Εξεταστικά Γάντια Latex ελαφρώς πουδραρισμένα
   4) Εξεταστικά Γάντια Latex powder free
   5) Εξεταστικά γάντια απλά Πολυαιθυλενίου
   6) Εξεταστικά Γάντια Νιτριλίου powder free
   7) Εξεταστικά Γάντια Βινυλίου powder free 
   8) Χειρουργικά γάντια Latex slightly powdered 
   9) Χειρουργικά γάντια Latex powder free 
10) Γάζες αποστειρωμένες και non woven
11) Επιδεσμικό υλικό (ελαστικοί επίδεσμοι &  γαζεπίδεσμοι)
12) Ιματισμός
13) Μάσκες 3ply 95-99%BFE 
14) Μάσκες FFP2 και FFP3 
15) Καλύμματα κεφαλής(σκούφοι)
16) Ποδονάρια
17) Χειρουργικές οθόνες 
18) Αναλώσιμο χειρουργικό υλικό
19) Απολυμαντικά χειρουργικών εργαλείων & εξοπλισμού

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 από την TÜV HELLAS με πεδίο εφαρμογής Εμπορία 
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (γενικής χρήσης αναλώσιμα και μη) και Εμπορία Κτηνιατρικών φαρμάκων 
και προϊόντων, συμβατικών και ηλεκτρονικών προϊόντων σήμανσης, ενώτια και βώλοι, και συστήματα 
ταυτοποίησης.

Η ποιότητα και η ασφάλεια είναι δέσμευσή μας!
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Απόλυτη εξειδίκευση στη σήμανση των ζώων!

NEO 20) Αντισηπτικά χεριών και 
        χειρουργικού πεδίου 
21) Συσκευές έγχυσης ορού
22) Συσκευές μετάγγισης αίματος
23) Ασκοί αίματος
24) Φιαλίδια αιμοληψίας υπό κενό
25) Βελόνες αιμοληψίας με εσωτερικό 
        προστατευτικό κάλυμμα
26) Ιμάντες αιμοληψίας (tourniquet)
27) Δοχεία απόρριψης βελονών
28) Πεταλούδες
29) Φλεβοκαθετήρες
30) 3-way stop cock 
31) Προεκτάσεις
32) Χειρουργικά ράμματα του οίκου VITREX
33) Βαμβάκι φαρμακευτικό και Ορθοπαιδικό
34) Φόρμες Tyvek
35) Προστατευτικά γυαλιά
36) Ψηφιακά θερμόμετρα
37) Αποστειρωμένοι περιέκτες δειγματοληψίας ούρων, 
         κοπράνων, βιολογικού υλικού και τροφίμων


